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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

f Kerkdiensten

ZONDAG 8 JUNI

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. H. Jansen

10.00 uur ds. J. H. Jansen

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. P. Popma uit Zutphen openbare

belijdenis des geloofs
19.00 uur ds. P. Popma uit Zutphen

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis) 's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis). In de week elke dag om 8.00 uur H.
Mis. 's Zaterdagsavonds om 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSD1ENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmiddag 13.30 uur tot zondagavond
23.00 uur dr. De Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
van vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond zuster J. E. v. d. Schoot, tel. (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur A. Harmsma, telefoon
(05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, 't Elshof 7, plan Boonk,
telefoon (05752) 1772 van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag van
14.00-15.00 uur

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Ethel, dochter van J. Lauckhart en A.
M. Haevers; Antonie, zoon van J. W. Polman en
A. Klein Selle; Elisabeth Antoinette Hildegard,
dochter van J. W. Buunk en J. B. Nieuwenhuis;
Eddy, zoon van H. B. J. Horsting en P. J. C.
Mattijssen.

Ondertrouwd: J. Th. Dolphijn en G. M. P. Roor-
ding; G. H. Beskers en J. J. Brinks; P. van Esveld
en A. A. Mennink; H. den Bode en G. Sloot; G.
W. Vruggink en J. W. Bosman.

Gehuwd: Y. Koornneef en J. H. Bouwhuis.

Overleden: J. E. van Zadelhoff, 83 jaar, weduwe
van H. Veltink; C. A. Brandenbarg, 91 jaar, we-
duwe van G. W. Bielderman.

Diplomazwemmen
Voor de eerste keer in dit seizoen werd in de Vor-
dense bad- en zweminrichting „In de Dennen" ge-
legenheid gegeven voor het behalen van het zwem-
diploma A en B. Deze examens werden afgenomen
onder het toeziend oog van de KNZB-official de
heer G. Aalbers uit Zutphen.

Deze kon na afloop bekend maken dat de 20 A-
kandidaten allen waren geslaagd. Van de 23 B-
kandidaten moesten er twee worden afgewezen,
een vanwege de rugslag en een vanwege het dui-
ken. Al met al toch een goed resultaat en wel een
bewijs dat badmeester Verstoep de kandidaten goed
had voorbereid.

ZUTPHEN-VOETBALLER TROUWT IN VORDEN

Rein Hendriks, speler van het eerste elftal van de
s.v. Zutphen, trad vrijdagmiddag in het huwelijk
met Miny de Boer uit Vorden.

Pupillen van de Zutphense voetbalvereniging ston-
den voor het gemeentehuis in Vorden om een ere-
haag te vormen voor de Zutphenspeler en zijn
vrouw.

Coöp. Raiffeisenbank Vorden had weer goed jaar
In café Eskes hield de coöp. Raiffeisenbank Vor-
den dinsdagavond j l . haar jaarlijkse algemene le-
denvergadering onder leiding van de heer H. Wes-
selink. De opkomst was goed.

In zijn openingswoord werd inzonderheid welkom
geheten de oud-kassier van de bank, de heer Ka-
pellc. Verder deelde de voo^itter mede, dat er al
weer bijna 5 maanden van^Pfc>9 zijn verstreken en
dat deze voor de bank gunstig zijn geweest. De
spaargelden namen toe met ƒ 380.000,—, de voor-
schotten vermeerderden met ƒ 323.000,—. Het be-
drag van de uitstaande gelden (kredieten) nam toe
met f 407.000,—. Door de^Mnhoudende rentestij-
ging op de kapitaalmarkt \*^Phet bestuur genood-
zaakt, aldus spreker, de rente van de voorschotten
te verhogen.

Uit het verslag van het 63e boekjaar (de bank werd
opgericht op 15 december 1905) delen wij het vol-
gende mede:
Op l januari 1968 bedroeg het ledental 687. We-
gens vertrek en overlijden werden 16 leden afge-
schreven. Er traden 60 nieuwe leden toe zodat het
aantal leden per 31 december 1968 731 bedroeg.
In de samenstelling van het bestuur kwam in het
verslagjaar geen wijziging en is als volgt samen-
gesteld: H. \Vesselink voorzitter; D. Klein Bleu-
mink sekretaris; M. Groen 2e sekretaris; E. Pardijs
vice-voorzitter en H. Tjoonk. De samenstelling van
de raad van toezicht bestaat thans uit de heren
H. J. Eggink voorzitter; J. Regelink sekretaris en
H. Pardijs. Door de toenemende werkzaamheden
moest de personeelsbezetting van het kantoor op-
nieuw worden uitgebreid. Op 31 december 1968
bestond deze uit 9 personen.

Het bestuur vergaderde 25 maal gekombineerd met
de raad van toezicht en eenmaal afzonderlijk.
De kontrole op de boekhouding vindt plaats door
de afdeling inspektie rayon oostelijk Gelderland
van de Centrale Bank.

Het aantal in omloop zijnde gewone spaarbank-
boekjes vermeerderde met 206 en bedroeg op 31
december 1968 5190. Dit getal met nog andere in
omloop zijnde boekjes w.o. de jeugdspaarwet zijnde
1093 moet hiermee verhoogd worden zodat het al-
geheel totaal bedraagt 6283.

Het saldo van de spaargelden per l januari 1968
bedroeg f 19.297.759,60 en per 31 'december d.a.v.
f 21.447.425,92. Aan spaargeldrente was in de
loop van 1968 f 28.826,64 uitbetaald zodat de to-
tale vergoeding voor bijgeschreven en uitbetaalde
rente f 850.977,76 beliep. Het saldo van de uit-
staande voorschotten bedroeg per 31 december '68
een bedrag van f 6.545.112,27 (verdeeld over 417
voorschotten waarvan 316 hypotheken en 97 an-
dere voorschotten). Het aantal lopende rekeningen

vermeerderde met 167 en bedroeg op 31 december
1968 736. Hiervan waren 97 rekeningen met kre-
diet (totaal kredietbedrag f 2.786.184,—) en 255
privérekeningen. Het effektenbezit van de bank
groot ƒ 1.645.570,—, stond per 31 december 1968
op de balans voor f 1.629.637,82.

Door plm. 550 deelnema^ aan het schoolsparen
werd in 1968 door het ^W/eren van volle spaar-
kaarten ingelegd f 6.95of)0. Wanneer de resulta-
ten van de bank in 196^ worden bezien dan kan
van een belangrijke groei worden gesproken. De
inlagen in de spaarbank overtroffen de terugbeta-
lingen met f l .327.000,—^De voorschotten namen
toe met ƒ l .000.000,—, h^ledrag van de uitstaan-
de kredieten vermeerderde met ƒ 500.000,—. De
omzet nam ten opzichte van het vorig boekjaar toe
met ƒ 19.000.000,— en bedroeg in het afgelopen
jaar f 135.000.000,—. Het aantal boekingsposten
bedroeg 136.691 terwijl daarnaast nog 37.112 kas-
posten werden verwerkt.

In het verslagjaar vond de aanbesteding plaats
van het bijkantoor te \Vichmond waarvan de bouw
gestadig vordert. In het najaar denkt men hiermee
gereed te komen met een flinke parkeerruimte. In
het hoofdgebouw, dat enkele jaren geleden belang-
rijk werd uitgebreid, krijgt men al weer ruimtege-
brek. Gelukkig kon dit door een interne verbouwing
worden verholpen. Op de verdieping is een nieuwe
bestuurskamer gekreërd. Eveneens kwam hier een
naar de eisen van deze tijd ingericht personeelsver-
blijf tot stand. In de voormalige bestuurskamer is
thans de afdeling boekhouding gehuisvest. Een
tweede boekhoudmachine werd in gebruik geno-
men. De dienstverlening werd verder uitgebreid.
Zo werd het verzekerd sparen ingevoerd en is het
mogelijk geworden verzekeringen bij de bank af te
sluiten.
Het voorstel van het bestuur om het voordelig sal-
do bij de reserve te voegen, werd goedgekeurd.
Tevens het verlenen van subsidies aan diverse in-
stanties.

Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende le-
den E. Pardijs en M. Groen herkozen, terwijl de
heer H. J. Eggink als lid van de raad van toezicht
eveneens werd herkozen. Aangezien het vereiste
aantal leden om te komen tot wijziging van de sta-
tuten en het huishoudelijk reglement niet aanwezig
was, konden deze zaken niet worden afgehandeld.
Hiervoor zal zo spoedig mogelijk een nieuwe ver-
gadering worden uitgeschreven.
Het presentiegeld voor het bijwonen van een be-
stuursvergadering werd vastgesteld op ƒ 20,— per
bijgewoonde vergadering.
De voorzitter dankte tenslotte allen die tot het wel-
slagen van deze ledenvergadering hadden meege-
werkt.

Buurtver. Julianalaan
Tijdens de jaarvergadering van de buurtvereni-
ging Julianalaan kon de sekretaris J. van Tuyl
slechts een klein aantal leden welkom heten.
In zijn openingswoord memoreerde de sekretaris
het overlijden van voorzitter de heer M. M. Wol-
sing die van de oprichting af voorzitter was. Door
de vergadering werd enkele ogenblikken stilte in
acht genomen.

Vervolgens gaf de sekretaris een uitvoerig verslag
van de gebeurtenissen in het afgelopen jaar.
Het jaarverslag van de penningmeester gaf een
klein batig saldo. Bij de bestuursverkiezing werd
niet voorzien in de vacature van de voorzitter. Deze
funktie wordt bij de huidige stand van het ledental
waargenomen door de sekretaris. Voorts werd be-
sloten om een avondwandeling te houden op 5 juni
bij goed weer. Deze zal plaatshebben onder des-
kundige leiding. De kindermiddag is op 28 juni a.s.

De reis zal gaan naar de kinderboerderij Malken-
schoten (Beekbergen). De jaarlijkse feestavond
wordt gehouden in ,,'t Wapen van Vorden" op
7 november a.s.

Schoolreis je o.l.s. dorp
De klassen l t.m. 4 van de o.l.s. dorp hebben dezer
dagen een bezoek gebracht aan de Waarbeek in
Hengelo O. De jongelui vertrokken met drie bus-
sen in de richting Almen. Onderweg werd er in de
omgeving van Markelo gestopt waar de kinderen
een poosje speelden.

In de Waarbeek konden de kinderen hun hart op-
halen in de speeltuin terwijl het roeien in de boot-
jes ook zeer in de smaak viel. Op de terugweg werd
in de omgeving van Ruurlo nog eens gepauzeerd.
Voldaan keerden de kinderen hierna in Vorden
terug. De hoogste klassen van de o.l.s. dorp gaan
een vierdaagse trektocht maken.

Ingezonden mededeling
(buiten verantwoording van de redaktie)

Mevrouw Alice Gatacre-de Stuers

Hoe kan iemand aan anderen kwaad berokkenen
wanneer hij eerlijk zijn eigen geweten volgt?
In het evangelie lees ik, dat we het oordeel aan
God moeten overlaten. Daarom oordeel ik nie-
mand. Ik 'heb jarenlang filosofie en theologie ge-
studeerd en heb aan de lijve ervaren wat de ellen-
de van de armen betekent. Ik 'heb heel wat van
de wereld gezien. Het is mij gegeven om daar nu
een duidelijke nieuwe evangelische aanpak voor te
formuleren in een boek. Ik zal niet trots worden,
want ik weet, dat talenten een gave zijn van de
Heer, die alles schenkt.

Het hele leven is een genade. En de rechtvaardige
leeft door het geloof. Ik heb de liefdevolheid van
de armen ontdekt; zij kunnen ons heel wat leren.
Als God, die liefde is, de Allerheiligste is, dan
vraag ik nu af met welk recht wij de armen ,,mis-
deelden" mogen noemen. Als liefde de eerste wet
is, dan is elk gezag dat geen belichaming is van die
liefde voor mij geen gezag meer.
Of handel ik onevangelisch door uit liefde te han-
delen? Ik denk, dat de voornaamste naam van God
liefde is. Een andere God zal ik niet aanbidden.
In Christus, die de openbaring van de liefde is,
heeft de oude wet afgedaan. Adam is gestorven.
Niets en niemand zal mij van Christus kunnen
sdheiden.

Ook de suggestie, dat ik een ontrouwe priester ben,
lijkt mij niet erg evangelisch. Natuurlijk moeten we
gezamenlijk aan deze wereld werken. Maar als er
geen plaats is voor het volgen van het geweten,
wordt de vrijheid der kinderen Gods geweld aan-
gedaan. Als instituties een hindernis zijn om de
armen van harte te beminnen voor iemand, dan
moet die persoon die identifikatie met die institu-
ties opgeven; als hij tenminste de naam van Chris-
tus waardig wil blijven.
Mevrouw, leest u eerst het boek maar eens in geest
en waarheid; het zal ongeveer in augustus ver-
schijnen. Pas dan zullen we met elkaar kunnen
praten.

Uw geringe broeder, Toon Mullink.

Bij deze willen wij de diskussie in Contact sluiten
en hopen dat wederzijds begrip gevonden wordt.

Red.

Première Jeugdtoneelgroep
Het eerste optreden -van de in het voorjaar opge-
richte Jeugdtoneelgroep „Zonder Naam" is een
mooi sukses geworden; een geheel bezette zaal
Schoenaker 'heeft kostelijk genoten van het spel
der jeugd.
Na een kort openingswoord van de voorzitter,
broeder Canutus Schilder, kwamen de jongens en
meisjes op de planken met het blijspel in drie be-
drijven ,,De Wonderfiets". Met grote aandacht
volgden de aanwezigen de belevenissen van de
held Jeroen met zijn van een toverfee gekregen
wonderfiets.
Na de pauze kwam men voor het voetlicht met „Ro-
mance in C", dat ook zeer goed werd uitgebeeld.
Het spontane applaus na afloop gold niet alleen de
jeugd voor haar met veel verve gespeelde spel, maar
bovenal de regisseur de heer H. v. d. Sligte, Heu-
velink vertolkte de dank van allen door broeder
Canutus en de regisseur een blijk van waardering
te overhandigen. De Jeugdgroep zal in het vol-
gende winterseizoen wederom een optreden geven

Geslaagd
Te Zutphen slaagden onze plaatsgenoten A. E.
van Arkel; A. J. Schoolderman; B. Oudraad en D.
J. Norde voor HBS B. Mejuffrouw J. P. Barink
slaagde voor de MMS.

Vrouwenvereniging op reis
Naar wij vernemen zal de Herv. Vrouwenvereni-
ging uit het dorp op woensdag 11 juni een dagje
op reis gaan.

Wehme-nieuws
Traditiegetrouw werd donderdag 29 mei weer een
bustoc'ht gemaakt. Met een bus van de GTW on-
der de vertrouwde leiding van chauffeur 'Harren,
vertrok men om half tien in de richting Hengelo
naar de kerk in Drempt waar prachtige handge-
knoopte wandtapijten werden bezichtigd. Vervol-
gens ging het via Beek naar Montferland waar het
kopje koffie bijzonder goed smaakte. Vervolgens
voerde de bus ons via Etten, Wehl, Varsseveld
naar Winterswijk met zijn mooie omgeving waar in
een restaurant de lunch gebruikt werd. Na een
ruime rustpauze ging het via Groenlo, Eibergen
naar Enschede waar langs het Diekmanstadion de
synagoge de TH naar Hengelo gereden werd voor
een bezoek aan de bekende uitspanning De Waar-
beek. Hier was het buitengewoon gezellig en werd
van de gelegenheid de min of meer dorstige kelen
te laven een druk gebruik gemaakt. Van de mo-
gelijkheid tot ontspanning gaf zelfs de direktrice
blijk met een demonstratie roeien die er zijn mocht.

Om 'half zeven werd de terugtocht aanvaard, waar-
na via Haaksbergen, Neede, Borculuo, Ruurlo ver-
moeid maar zeer voldaan De Wehme bereikt werd.
Hier wachtte ons een prima diner en een kop koffie.
Namens allen werd door de direktrice en de heer
Folmer een woord van dank gesproken aan allen
die aan het slagen van deze dag hadden meege-
werkt.



Ibers
PRESENTEERT

* Kwaliteit

* Service

* Lage prijzen

lUtdz

HAMBURGERS

SLAVINKEN

VARKENSPOULET

3 stuks

3 stuks

300 gram

Heerlijk voor bami en nasi

MALSE BIEFLAPPEN

(bakken als biefstuk) 250 gram

98
98

198

218
SCHENKEL

500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN

500 gram

HAMWORST

GEKOOKT SPEK

BOERENMETWORST

TONGEWORST

100 gram 69

150 gram 98

150 gram 89

100 gram 59

ett

SPINAZIE

TOMATEN

KOMKOMMER

SINAASAPPELEN

AARDBEIEN

BAMIPAKKET

kg 49

V2kg 79

2 voor 89

12 voor 189

per bakje 79

per stuk 98

tltfc de dfopvkie*

Diepvries haantjes

2.98plm. 1000 GRAM

Spinazie
PAK 450 GRAM

Goulash speciaal

1.98VAN 235 NU

FANTASTISCH LEKKER

Maggi soepen
tomaat - kip of groente

6 LITERPAK NU MET
VOORDEEL VAN 66

Literblik doperwten
'fijn 98

ELK 2e BLIK 49

Engels drop

GROTE ZAK NU 89

TInox groentesoepd
, VAN 98 NU "79

SHAMPOO

BAVARIA PILS

YAPO ANANAS

AZET AUGURKEN
zoetzuur

Punselies
STROOPWAFELS

Azet
COCKTAILUITJES

Mariette
NYLONS

Enkhuizer
SPORTKOEKEN

Heel blik
MARIE BISKWIE

10 Koetjes
CHOCOLADEREPEN

Witte of rode
DRUIVEN SA P

KARNEMELKZEEP

litersfles 149

3 flesjes 79

literblik 119

grote pot 119

pak van 96 voor 89

potje 79

van 195 voor 98

pak 10 stuks 65

van 1100 gram 198

89

per fles 99

3 stuks 109

VRUCHTENLIMONADE
2 grote flessen slechts

SPRINKLET

Chocolade hagel
ZAK 450 GRAM 89

Zoute drop rollen

89

zak van 95 voor 85

Piek afwasmiddel 89

ELKE 2e TUBE 49

Vaatje zeeppoeder
DISC-O-MATIC

VAN 725 NU

TUTTI FRUTTI zak van 95 voor 85

GEDROOGDE APPELTJES
zak van 89 voor 79

ABRIKOZEN zak van 95 voor 85

PRUIMEN

Grote zak
TOFFEEMELANGE

Koopmans

KANT EN KLAAR

PANNEKOEKMEEL

Gold pack

INSTANTPUDDING

Unox

WEENSE WORSTJES

Toby

GAZEUSE

PINDAKAAS

Heerlijke

COCOSKOEKEN

SOEPBALLETJES

geen 100 maar 79

3 pakjes 99

van 118 voor 108

3 flessen voor 89

nu per pot 89

8 stuks nu 79

2 blikken 119



Aan allen die hebben
meegewerkt om ons 25-
jarig huwelijksfeest tot
een dag te maken die wij
nimmer zullen vergeten,
betuigen wij onze harte-
lijke dank.

W. H. J. Kornegoor
J. H. Kornegoor-

Tjoonk
Vorden, juni 1969
't Hietveld

Voor de vele felicitaties,
bloemen en cadeaus, ont-
vangen tijdens ons 25-ja-
rig huwelijk, betuigen wij
onze hartelijke dank.

D. Beek
H. A. Beek-

Won nin k
Vorden, juni 1969
Het Hoge 61

Voor de vele blijken van
medeleven, dat ik mocht
ontvangen bij het over-
lijden van mijn lieve
dochter

A. Diekman-Hartman
betuig ik u mijn oprechte
dank.

A. M. Hartman-
Her fkens

Vorden, juni 1969
Zutphenseweg 24

ATTENTIE
Ondergetekende maakt
bekend dat hij geen kool-
planten heeft aan te bie-
den en deze verkoop aan
de fa Gebr. Kettelerij
heeft overgedaan.
Dankend voor het geno-
ten vertrouwen.

H. C. Kettelerij
Vorden
B. v. Hackforweg

Aansluitend op boven-
staand bericht, 'hebben wij
volop aan te bieden alle
soorten koolplanten en
verder voldoende perk-
planten, geraniums enz.

Fa Gebr. Kettelerij
hoveniersbedrij f

Vorden, Zutphenseweg
54, telefoon 1508

Helaas waren de weergo-
den ons zaterdag 11. voor
de vierde maal niet wel-
gezind en moest de
Jeugddag ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan
van de turnkring ,,De
Graafschap" worden af-
gelast.
Het bestuur van gymnas-
tiekvereniging ..Sparta"
wil graag iedereen, en dit
geldt in het bijzonder
voor de inwoners van de
Kranenburg, hartelijk
danken voor de medewer-
king met de voorberei-
ding van deze dag.
Wij hopen, wanneer de
turnkring ,,De Graaf-
schap" hiervoor toestem-
ming verleent, volgend
jaar opnieuw deze dag in
de Kranenburg te organi-
seren onder betere weers-
omstandigheden.

Het bestuur
gymnastiekvereniging

,,Sparta"

Voor goede
rywielreparatt* naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

BUITENBIJTS VEEGVASTE
MUURVERF

2 x 8 sport

2x10 sport

2x12 sport

2 x 14 sport

2 x 16 sport

op polyesterbasis

HAGELWIT

BLADDERT NIET

KONDENSBESTENDIG

EMMER VAN 4 KG

ft 6 TRANSPA-
RANT

EEN UNIEKE
SPECIALITEIT

T. M. UITERWEERDRuime
parkeergelegenheid

Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

XXXXMK^^

s t
l !

Op zaterdag 7 juni a.s. hopen D.V. on-
ze ouders en grootouders

J. B. WUESTENENK
en
A. WUESTENENK-REGELINK

hun 40-jarig huwelijk te herdenken.

Hun dankbare kinderen en kleinkinde- $
ren.

Vorden, juni 1969
D 33

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in café-restaurant ,,'t Wapen
van Vorden" (F. P. Smit).

<
< ">

®®®^^
Inplaats van kaarten

Op maandag 9 juni hopen wij de dag
te herdenken dat wij voor 30 jaar in het ^
huwelijk werden verbonden.

G. KORENBLIK
en

l A. G. KORENBLIK-HULSHOF

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in café-
restaurant ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit).

Vorden, juni 1969
Linde 't Heiderboom

Extra eieren rapen met
UTD-LECVOEDER
U als pluimveehouder heeft één doel voor ogen: zoveel mo-
gelijk eieren rapen. UTD stelde VOLLEDIGE LEGVOEDERS
samen, die in de praktijk bewezen een prima resultaat te
geven; U raapt extra eieren en daar gaat het om.
Bestel nu UTD-Legvoeder

voert tot winst

HOOIGRAS RUILVERKA-
VELING WARNSVELD

De plaatselijke kommandant van de ruilver-
kaveling „Warnsveld", wil bij inschrijving a
kontant geld, verkopen enige percelen zwaar
gemest hooigras, t.w.:

4 percelen bij de Boggelaar in de
weide voorheen van de weduwe
Beeftink.

Enkele percelen ten oosten van de
nieuwe provinciale weg (den El-
terweg) in de weide van H. Lo-
man.

Briefjes in te leveren op donderdag 12 juni
a.s. bij café Krijt te Wichmond 's avonds om
8 uur.

De plaatselijke kommandant
ruilverkaveling ,,Warnsveld"

HOUDT UW WONING

vliegen vrij!
Vliegengordijn
90 cm breed 6,75

Vapona strip
7,75

Nieuw
Spuitbus Shelltox
met Vapona
(werkt langer na)

Horregaas

4,25

op iedere gewenste lengte in de
breedtes van 40, 50, 60, 70, 80 en
100 cm

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond (05754) 270

'Contact'
het beste advertentie-medium

(ook voor u!)

BIJENHOF'S

fijnhout bewerking N.V.
Industrieweg 2, Vorden, tel. (05752) 1216

In ons bedrijf kunnen direkt wor-
den geplaatst:

Timmerlieden

Meubelmakers

Hulp mach. afdeling

Hulp afwerking

Hulp spuiterij

Aanmelding dagelijks.

's Avonds inlichtingen Hengeloseweg 17'a
(telefoon 05752-1617)

VAKANTIE- EN

VRIJETIJDSKLEDING

HEREN- EN
JONGENS-
JACK'S

PANTALONS

KORTE
SHORTS

PULL-POLO'S

COLL PUL-
LOVERS
SPIJKER-
BROEKEN

WEEKEN-
DERS

SWEATERS

ENZ. ENZ.

M l i d; M
RAADHUISSTR.. VORDEN

Haal er de rente uit
6%

bjj de Boerenleenbank - dichtbij.
Het doet er niet toe of U in 't groot of in 't klein
spaart. Het is de rente die het 'm doet. En wie weet
is 't geld, dat U regelmatig opzij kunt leggen,goed
voor een rente van 4,4£, 5 of misschien wel 6 of
61A%. Dat komt U vlug aan de weet als U even
binnenwipt bij de Boerenleenbank. De bank voor
iedereen. Met natuurlijk al die andere diensten
waar U tegenwoordig een bank voor nodig hebt
Gemakkelijk en... dichtbij.

Boerenleenbank
de bank voor iedereen

KRANENBURG
O 132
VORDEN



In alle gevallen blflft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

Adr. Groot Jebblnk
Prunushof 21, Velswflk
Zelhem, tel. 08344-414

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Ned. Ver. Sex. Herv.
Alle gewenste inlichtingen
verstrekken wfl u elke 2e en
4e woensdag van de mnd.
van 7-8 uur in het Groene-
kruisgebouw

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIEKKALVKKEN
voor het mesthok.

BOERS'
vee- en vaxkenshandel, Vor-
den - Zutphenseweg C 67 d
Telefoon 1408

AUTOVERHUUR
ZONDER CHAUFFEUR

Garage Tragter
Zutphenseweg, Vorden
Telefoon 05752-1256

PASFOTO'S
voor half één gemaakt,
dezelfde dag nog klaar.

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Makelaars- en
assurantiekantoor

ƒ. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

Pedicure
steunzolen

G. WULLINK-LEBBEVK
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
Vorden

VOORAL UW

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Zoekt u voor uw geld een
VEILIGE BELEGGING
Neem schuldbrieven van de

N. V. Bouwfonds Ned.
Gemeenten.

?y2% RENTE
Stukken a ƒ 1000,—.

Inlichtingen en prospect! bij
de heer:
W. TER HAAR
Hertog Karel van Gelreweg
3, Vorden.
Telefoon 1541 (overdag)

Gevraagd in koop of huur:
2 tot 5 ha grond of weiland.
Huis met grond komt ook
in aanmerking. Brieven on-
der no. 48-1 bureau Contact

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor da-
mes.

GEBR. WILLEMK
kleermakerij, Rozenhof-
laan l, Zutphen,
Telefoon 2264

VERSE KIP
deze week 1,50 per
halve kg
Elke dag aan huis
en vrijdags aan de
markt verkrijgbaar.

Poeliersbedrtjf
Rossel
Hengelosew. l
telefoon 1283

Voor
elk doel

VERF EN BEHANG
VAN

BOERSTOEL
Insulindelaan 5, tel. 1567

ÜQSTOELEIO
G £ WOON MET

MET
ELy

KUSSENS. Her

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA.A.POLMAN
DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL.(05752) 13 14

DIT BADLAKEN OMHULT U
EN DE PRIJS IS ONTHULLEND
Daarvoor is het dan ook een parade-
paardje. Een rijk badlaken in het
royale formaat van 75 x 130 met een
jacquard dessin.
Voor de prijs van f

H. LUTH
NIEUWSTAD — VORDEN

Beslist op onze volgende
parade-aanbieding letten

WIST U:
Dat de grootste

verf- en behang-
winkel
van Vorden in de School-
straat staat?

Dat u 3 rollen behang haalt
terwijl u er

maar 2 betaalt?
Dat a f randen

gratis is
plaktafels en borstels be-
schikbaar worden gesteld?

WIST U HET NOG NIET?

Breng dan vrijblijvend een
bezoek aan

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN ~ Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

Tapijt aanbieding
Daar moet u nu van profiteren

# PRIMA KWALITEIT

# MOOIE KLEUREN

# KAMERBREED (390 BREED)

^ GRATIS LEGGEN

Normale prijs 119,50

nu f82,50 p. meter

l krat Spar bier van 912 voor 598

1 pot FRITESSAUSE 98 et

2 blikjes LEVERPASTEI van 120 et voor 709 et

2 rollen MARIE BISCUITS 89 et

l pot WITTE BONEN van 87 et voor 75 et

3 paar SCHOENVETERS 49 et

1 pot Spar jam (alle soorten)
van 117 voor 89

150 gram NOUGATGLACE 79 et

2 blikken SPAR APPELMOES van 144 et voor 98 et

l BLUE FRESH van 395 voor 295 et

150 gram GELARDEERDE LEVER ...A 90 et

l pak Spar koffie 159

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 — Telefoon 1281

De Raiffeisenbank
is goed voor uw geld...
ook voor uw vakantiegeld
Gaat u dit jaar naar het buitenland? De Raiffeisen-
bank verzorgt gaarne uw reisdeviezen en
reischeques. Snel en correct!

Maar de Raiffeisenbank doet meer: bij een
buitenlandse vakantiereis hoort ook een bagage-
en een reisongevallenverzekering. Ook daarmee
zijn wij u graag van dienst. Gemakkelijk: in één
bezoek alles geregeld-reisdeviezen én reisver-
zekeringen.

RAIFFEISENBANK
VORDEN

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

VORDEN

HEREN- EN JONGENS

HELANCA ZWEMBROE-
KEN, SLIPS

NYLON ZWEMSHORTS
VAN SIR EDWIN

BAD- EN STRANDLAKENS

Wapen- en sporthandel

Martens
sttcds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Koelkasten
met éckt

diepvriesvak!
Drie sterren vriesvak

volautomatische ontdooiing. Tafel
of kastuituoering. Inhoud vanaf
160 liter. Ook tweedeurs kasten
met diepvriesvak van 35 liter of
groter.

U kunt kiezen uit een serie van wel 20 model-
len en uitvoeringen. Op onze showroom bo-
ven c/c winkel staan ze voor u klaar.

Er is al een 140-liter
koelkast voor 239,-

SPECIALE PRIJS
Ruime 170 liter koelkast van
510,—

voor 369,-

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TtLEFOON 05752-15 46

VOOR AL UW
HONDEVOEDERS
HONDERIEMEN EN
-MANDEN
AQUARIA EN
AQUARIABENODIGD-
HEDEN
VISKOMMEN
VOGELVOEDERS
VOGELBENODIGD-
HEDEN
POT GROND
TUIN- EN
GAZONMEST
BESTRIJDINGS-
MIDDELEN
GESTOOMDE EN
RAUWE
DIEPVRIESPENS
ENZ.
naar

DIERENSPECIAALZAAK

KLUVERS
Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

UW ZAAK

Uitsluitend kwaliteit
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HEINZELMAN SWEATERS
velours en badstof, in de nieuwste kleuren.

SHORTS EN PANTALONS
in tcdcnka, hclanca en katoen.

SPIJKERBROEKEN
ook met pistoolzakken.

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphensewcg - Vorden

EXTRA KWALITEIT

Donderdag-, vrijdag- en
zaferdagreklame

Snij worst

Boterhamw.

Leverworst

150 gram

200 gram

200 gram

Haas-, rib- en schouder-
karbonade 500 gram

Gehakt

Verse worst

Fijne rookw.

500 gram

500 gram

250 gram

4 pakjes margarine
Koffie l pak
Haantjes per stuk
3 Alphen snitzeis

0,80
0,70
0,60

3,18

2,25
2,60

1,10

1,00
1,40
3,25
1,65

Rund-, kalfs- en varkensslajyerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

fijn genieten van het voorjaar?

pak toch de f iets!
Ga er weer eens fijn op uit met het hele gezin.
Of eens heerlijk alleen.
U geniet dubbel als u fietst!

Kom eens kijken naar onze
nieuwste modellen
fietsen.

RIJWIELBEDRIJF

Tragter
Zutphenseweg

Te koop: Een jonge geit
bij G. A. Regelink B 11
Vorden

Zoon of dochter
geslaagd?

9?
Te koop: Alle soorten

kool-, knol-
raap- en

w slaplanten
D. Klein Geltink,
,,Klein Garmel" Vor-
den

2 Tornado Barbertjes
grote maat voor ƒ 7,95

Sorbo jaioeziereiniger
nieuw ƒ 0,95

Jena oven vaste schaal
gedecoreerd
2 liter van ƒ 6,95 voor ... f 5,25
l liter van f 5,95 voor ... ƒ 4,15

12 cocktailprikkers
chroom in doos f 7,55

Roerselman
Burg. Cialléestraat - Telefoon 1364

De fijnste
beloning!

'n nieuwe
fiets!

Rijwiclbcdrijf

TRAGTER
Zutphenseweg

Bezoekafd.
INRUIL-
TELEVISIES
reeds v.a. 25,—
SCHEER-
APPARATEN
reeds v.a. 2,50
WAS-
MACHINES
reeds v.a. 25,—
RADIO'S
reeds v.a. 16,—
Ook ALLE an-
dere inruilgoede-
ren tegen SPOT-
PRIJZEN - maar
wees er vlug bij !
Kom ook kijken,
kopen of ruilen bij
Huishoud
Ruilbeurs
Laarstraat 19-21
Tel. 05750-5245

Onderzeebootvaart
In café Bloemendaal sprak voor de leden van de
CPJ de heer A. Jansen over bovengenoemd onder-
werp. Na een welkomstwoord door de president,e
mejuf f rou M. Voskamp, deed de heer Jansen uit
Hengelo Gld enige interessante mededelingen over
deze vaart. Niet alleen in oorlogstijd, maar ook
in tijd van vrede heeft de onderzeebootvaart een
belangrijke taak. Zij wordt o.a. gebruikt om de
diepte van de zee te nieten en de sterkte van het
magnetische veld te bepalen. Verder kan men er
het planten- en dierenleven beter mee bestuderen.
Vooral rond Ambon, aldus spreker, zijn de zeetui-
nen fantastisch mooi. Aan de hand van enkele dia's
liet de heer Jansen de dames een kijkje nemen in
een onderzeeboot.
Het was dan ook een zeer geslaagde en leerzame
avond.

GM van Landbouw
Een groep leden met hun dames van de afdeling
Vorden van de GMvL maakten per toeringcar
een uitstapje naar noord Limburg. Het weer was
vrij redelijk.
Door een medewerker van het Landbouwschap te
Horst werden de leden welkom geheten. Deze was
tevens exkursieleider. Allereerst werd een akker-
bouwbedrijf van ca 20 ha met daarnaast 80 zeu-
gen bezocht. Zowel de eigenaar als de exkursie-
leider gaven nadere toelichtingen over het bedrijf.
Vandaar ging het naar een specifiek mestbedrijf
van 400 mestvarkens en 20.000 mestkuikens. Op-

vallend was het dat op beide bedrijven de biggen
verwarmd werden door middel van centrale ver-
warming.
Na de gezamenlijke koffietafel deed de exkursie-
leider nog enkele bijzonderheden over het gebied
zoals ruilverkaveling, chimpignonteelt, aspergeteelt
e.d. Uit zijn betoog bleek de zakelijke instelling
van hem en vele boeren in dit gebied.
Nadat de voorzitter de exkursieleider dank had ge-
bracht voor de goede ontvangst en rondleiding,
vertrok het gezelschap naar Eindhoven waar Evol-
non werd bezocht. Hier kreeg men een idee van
de grote technische ontwikkeling van de laatste ja-
ren. Op de terugweg werd gedineerd in hotel Erica
te Berg en Dal. Het was een prettige en leerzame
dag die zeker vóór herhaling vatbaar is.

Aanbesteding
Ten gemeentehuize te Vorden vond dinsdag jl. de
aanbesteding plaats voor de uitbreiding en ver-
bouw van de bijzondere lagere landbouwschool
aan de Hengeloseweg onder architektuur van de
heer P. Bakker. Er waren in totaal 27 inschrijvers.
De uitslag waus als volgt (van laag naar hoog).

Perceel I grond-, metsel-, timmer- en smidswcrk:
H. Groot Roessink, Vorden f 110.340,—
G. W. Wullink, Hengelo Gld f 110.433 —
Fa E. G. Halman 6 Zn Hengelo G ƒ 113.450 —
A. H. Venderbosch, Ruurlo ƒ 114.754 —
Fa J. W. Bijenhof 6 Zn, Vorden ƒ 115.905 —
H. J. Klein Gunnewiek & Zn,
Lievelde ƒ 160.000,—

Perceel II loodgieters werk
Techn. Instal. bur. Kaak, Groenlo ƒ 7.923,—
Fa G. Pongers, Vorden ƒ 8.185,—
Fa Ordelman & Dijkman
Hengelo Gld ƒ 8.925,—
J. A. Nekkers, Zutphen ƒ 9.145,—
G. Emsbroek 6 Zn, Vorden ƒ 9.394,—
Fa G. J. Takke, Zelhem f 9.824,81

i
Perceel III elektrisch
Techn. Instal. bur. Kaak, Groenlo ƒ 2.450,—
G. Emsbroek & Zn, Vorden ƒ 2.455,—
Fa G. Pongers, Vorden ƒ 2.550,—
Fa Ordelman & Dijkman,
Hengelo Gld ƒ 2.765,—
P. Dekker, Vorden ƒ 2.780 —
Fa Dolderman, Zutphen ƒ 3.752,—

Perceel IV schilderwerk
W. v. d. Roest, Gendringen ƒ 7.425,—
G. H. Meinen 6 Zn, Winterswijk f 14.400,—
J. M. Boerstoel, Vorden ƒ 14.872,—
Fa H. Dolphijn, Ruurlo ƒ 14.980,—
H. Weustenenk, Vorden ƒ 15.276,—

Alle inschrijvingen zijn exklusief BTW. Gunning
in beraad.

Ruitersuksessen
Onze plaatsgenoot B. Wagenvoort, lid van de
landelijke rijvereniging ,,De Graafschap" is er tij-
dens de zgn. Hordenrennen in Bergen op Zoom
in geslaagd om met Enuza op een fraaie tweede
plaats beslag te leggen.
Onze plaatsgenoot H. Eggink, lid van de rijvereni-
ging ,,De Bosruiters" te Keyenborg, behaalde op
het concours te Zelhem met zijn paard Sorro in de
klasse M dressuur met 107 punten een eerste prijs.

Zondagvoetbal

Vorden VI - Voorst VII
Het heeft Vorden VI weinig moeite gekost om van
het zwakke Voorst VII te winnen. Pardijs bezorg-
de de thuisclub al spoedig een l—O voorsprong,
waarna Korenblik er 2—O van maakte. Huetink
scoorde uit een penalty 3—0. Schouten en Pardijs
zorgden voor een 5—O^^ststand.
In de tweede helft de<j|̂  de Vordenaren hun ui-
terste best om in deze laatste kompetitiewedstrijd
het 100ste doelpunt van deze kompetitie te scoren.
Nadat Schouten en Korenblik (4 x) voor een 10
—O stand hadden gezorgd gelukte het Korenblik,
nadat Voorst had tegen^ÉBCOord de stand op 11—l

v^Brete brengen, hetgeen
de.

de 100ste goal beteken-

Vorden VII - Oeken III
Oeken nam in deze wedstrijd na 20 minuten de
leiding. Het werd l-—l doordat de Oeken-stopper
in eigen doel schoot. No voor de rust scoorde Stol-
tenborg het tweede Vordense doelpunt.
In de tweede helft misten de bezoekers een penalty
vlak voor tijd werd het echter toch nog 2—2.

Pupillensportdag
Zaterdag 28 juni wordt er op het voetbalveld van
de v.v. Pax uit Hengelo een pupillensportdag ge-
houden, waaraan ook door de pupillen van Vor-
den zal worden deelgenomen. Verder nemen hier
verenigingen aan deel die het afgelopen seizoen in
kompetitieverband tegen elkaar gespeeld hebben.
Er staat voor de jongens van alles op het program-
ma zoals doelschieten, baldribbelen, verschieten etc.
Voor de winnaars worden medailles beschikbaar
geseld terwijl voor de vereniging die het beste uit
de bus komt een fraaie beker te verdienen is. Vo-
rig jaar werd deze pupillensportdag in Steenderen
gehouden.

Jeugdvoetbaltoernooi te Vorden
Na een onderbreking van een jaar organiseert de
jeugdkommissie van de voetbal veren iigng Vorden
zondag 8 juni weer een groot jeugdvoetbaltoernooi
waaraan door 16 elftallen zal worden deelgenomen.
De wedstrijden worden op drie velden van het ge-
meentelijk sportpark gespeeld.
Door loting zijn er twee groepen gevormd. In groep
I komen de volgende ploegen uit: Sp. Lochem A2;
Silvolde A; AD '69 A2; Klein Dochteren A; Baak-
se Boys A; Ruurlo A; Pax A en Zutphen A.
In groep II komen uit: Zutphania A; AD '69 A;
Sp. Doesburg A; RKZVC A; Sp. Lochem A; Her-
cules '62 A; Longa A en Vorden A.
Gerechtigd om mee te spelen zijn die spelers die
geboren zijn na 31 augustus 1950. De elftallen die
bij elkaar in een groep zijn geplaatst spelen een
halve kompetitie. Eindigen in een groep 2 of meer
elftallen met een gelijk aantal punten, dan wordt
een beslissing verkregen door het nemen van straf-
schoppen.
De winnaars van groep I en II spelen om de Ie
en 2e prijs. De elftallen die op de 2e plaats in hun
poule eindigen om de 3e en 4e prijs. Mocht één
dezer wedstrijden ook gelijk eindigen dan wordt
hier een beslissing verkregen door het nemen van
drie strafschoppen door drie verschillende spelers.
De duur der wedstrijden is bepaald op 2 x 15 min.
De organisatoren 'hopen op sportieve wedstrijden.

Ratti Cl zaterdag kampioen?
Het jeugdelftal van Ratti Cl kan zaterdagmiddag
a.s. de kampioensvlag hijsen. In het kompetitie-
klassement heeft de Rattijeugd nu reeds zo'n grote
puntenvoorsprong dat geen der andere clubs haar

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

5 juni Avondwandeling buurtvereniging
Julianalaan

10 juni Vergadering vogelver. ,,Ons Ge-
gen" in café ,,de Zon"

11 juni Bejaardentocht
11 juni Avondvierdaagse
12 juni Bejaardenkring om 14.15 uur in

het Nutsgebouw
12 juni Avondvierdaagse
13 juni Avondvierdaagse
14 juni Avondvierdaagse
14 juni Dansen in het Nutsgebouw
14 juni Kinderfeest buurtver. Julianalaan
21 juni Ronde van Vorden
21 juni Dansen in het Nutsgebouw
21 juni Sluitingsavond Herv. Jeugdver-

eniging Wildenborch
21 juni Volleybaltoernooi Dash
26 juni Bejaardenkring om 14.15 uur in

het Nutsgebouw
26 juni Herv. Vrouwengr. Wildenborch
28 juni Kindermiddag buurtvereniging

Julianalaan
21 juli Interkerkelijke Jeugddienst in de

Gereformeerde kerk

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek tussen/bijgevoegd

praktisch nog kan passeren. Men heeft een puntje
nodig en de verwachting is dat dit behaald kan
worden in de zaterdag te spelen thuiswedstrijd te-
gen Socii Cl uit Wichmond.

Nederlaagtoernooi s.v. Ratti
Het bondsbureau van de GVB heeft op een ver-
zoek van het Rattibestuur om een nederlaagtoer-
nooi te mogen organiseren, gunstig beslist.
Dit toernooi zal nu op de zondagen 9 en 23 au-
gustus a.s. worden gehouden. De deelnemende
ploeg die Ratti de grootste nederlaag weet toe te
brengen zal winnaar van dit toernooi zijn.

Touwtrekken

Medler-touwtrekkers naar w.k.
Onze plaatselijke touwtrekvereniging Medler nam
jl. zondag met veel sukses deel aan het derde
Bondstoernooi, dat ditmaal in Klarenbeek werd
gehouden. Er verschenen hier meer dan 30 teams
aan de start die in totaal 56 maal trokken.
Medler nam met liefst vier teams deel aan dit zwa-
re toernooi; de voormalige Boedelboys uit Eefde,
die reeds in Bekveld hun krachten toonden, zijn nu
allen ingeschreven als lid van de Medler touw-
trekclub.
Zoals altijd waren de gewichtsklassen het spekta-
kulairste onderdeel. In de 640 kg was Medler I
enorm op dreef, want zelfs de grote rivaal Bekveld
uit Hengelo Gld kon het Vordense achttal niet
over de streep trekken, terwijl ook Heure II aan
het kortste eind trok. Met opnieuw zes winstpun-
ten zegevierde Medler hier. Hierdoor hebben zij
in de bondskompetitie reeds 18 punten bijeen ge-
trokken, waardoor het bijna zeker is dat zij in de
640 kg klasse zullen worden afgevaardigd als Ne-
derlandse vertegenwoordiging naar de wereldkam-
poenschappen touwtrekken op 19 en 20 september
a.s. te Fermoy in Ierland.
Voorts won Heure I uit Borculo de titel in de 720
kg klasse en kan zich ook alvast voorbereiden op
de reis naar het groene eiland.
In de A-klasse werd Medler II derde; in de C-
afdeling lukte het Medler III net niet om de
jongens uit Bekveld de baas te blijven zodat zij
hier met de tweede maar toch eervolle plaats ge-
noegen moesten nemen met 4 punten.
In de F-klasse werd het weer een Vordense aan-
gelegenheid; Medler IV de voormalige Boedelboys
kraaide hier victorie en wist alle vier tegenstanders
met lengten te slaan. Met 8 punten kwamen zij in
het bezit van de fraaie beker.
Op zondag 15 juni a.s. zullen de Medler touwtrek-
kers opnieuw hun krachten gaan meten op het
toernooi veld van Velswijk bij Zelhem.

Waterpolo
Vorden verliest
Het eerste herenzevental van Vorden heeft in Ter-
borg tegen Nautilus verdiende doch wel geflat-
teerde 6—2 nederlaag geleden.
Het tweede herenzevental van Vorden verloor te-
gen De IJssel III uit Deventer met 3—7
De jeugd verloor met O—3 van eveneens De IJs-
sel uit Deventer.

Dammen

DCV vesloeg Zutphen
Dat er in spelpeil tussen de Hoofdklasse en de
eerste klas een duidelijk verschil is, ondervond het
Zutphense ZDV dat een vriendschappelijke wed-
strijd speelde tegen DCV uit Vorden. De Vorde-
naren zijn nl. het afgelopen seizoen uit de Hoofd-
klasse gedegradeerd terwijl ZDV juist naar de
Hoofdklasse is gepromoveerd. DCV won deze
ontmoeting met 17—7 waarbij zij opgemerkt dat
beide teams met 12 spelers uitkwamen.

Biljarten

Suksessen voor Vordenaren
H. Rutgers lid van „Kranenburg" werd kampioen
in de libreklasse. In de afdeling E werd J. Besse-
link kampioen. Bij de persoonlijke kampioenschap-
pen driebanden plaatste W. Booltink van De Zon
zich als derde in de B-afdeling.



Uw woninginrichting
Billijke prijzen,
goede service en.... eerste kwaliteit!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Als u nou tóch een bed zoekt, stap dan 's bij ons binnen.
Daar staat uiv bed "gespreid". Want wij weten dat er evenveel wensen als
schone slaapsters zijn. Vandaar die enorme keus. Vandaar zelfs nog
een extra toonzaal in Ruurlo, waar wij met 124 andere Oost-Nederlandse
meubelzaken onze collectie tonen. Van bedden tot complete slaapkamers.
Van tafels tot complete eethoeken. Op elk meubel de vertrouwde naamGS.
Enorme zekerheid!

UW ADRES VOOR BETERE WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
~" FA.A.POLMAN

DORPSSTRAAT22 VORDEN
TEL(05752)1314

KAMPEREN
Lichtgewicht slaapzakken
acryl- en terlenkavulling, moderne dessins.

Slaapzaklakens
in wit en gekleurd

Rubber luchtbedden
warm gevulcaniseerd vanaf 21,75

Camping-Gaz
kookbranders, verlichting en verwarming

Mepal lenteservies

Gemakkelijk opvouwbare

tafels en stoelen

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Als u aan Vaderdag denkt,
denkt u aan Doe-het-zelf-Centrum

NERGENS kunt u beter slagen dan in de
GROOTSTE, BEST GESORTEERDE EN
UITERST VOORDELIGE DOE-HET-ZELF
WINKEL.

ENORME SORTERING:

Gereedschappen, ijzerwaren,
zelfbouwmeubelen

Brengt geheel vrijblijvend een bezoek. Vrijdags
tot 9 uur geopend.

DOE-HET-ZELF CENTRUM
Harmsen - Telefoon 1486

31 mei

31 mei

31 mei

H.H. Hengelaars

voor al uw

HENGELSPORT-
ARTIKELEN

naar

„JAN HASSINK"

31 mei

Ned. Chr. Bond van Werknemers
in de hout- en bouwnijverheid

INLEVERING
VAKANTIEZEGELS

op dinsdag 10 juni a.s. van 7-10
uur bij de plaatselijke vertegen-
woordiger van de Stichting Soci-
aal Fonds Bouwnijverheid.
Zutphenscu'cg 40, Vordcn

Voor al uw
GROENTEZADEN
BLOEMZADEN
GEDROOGDE
KOEMEST
KUNSTMEST
POTGROND
BLOEMPOTTEN

naar

FA BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden . Telefoon 05752-13851

DEPOT LOENENZADEN

ONS

PARADE
PAARDJE

"BUITEN"-KANS
Een lief kleedje voor uw tuintafel
buiten, kleurig bedrukt cotton met
fleurig roosmotief en een prijsje dat
u echt een "buiten"-kans
kunt noemen. Kijk maar: f

H. LU TH
NIEUWSTAD . VORDEN
Telefoon 1396

Beslist op onze volgende
parade-aanbieding letten

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ BcUTlXlK

NIEUWSTAD — VORDEN

Met grote dankbaarheid
en vreugde berichten wij
de geboorte van ons
dochtertje en zusje

Elisabeth Antoincttc
Hildegard
(Elsbeth)

J. W. Buunk
J. B. Buunk-

Nieuwenhuis
Sander

Vorden, 2 juni 1969
De Boonk 35

Bij inschrijving te koop:
PI m. 35 are hooigras.
Briefjes inleveren voor
a.s. zaterdag 18.00 uur.
Joh. Bröyl, Rietgerweg 3
Warnsveld

Te koop: Z.g.a.n. Dcsso
tapijt 3.80 x 3.40 m.
Zutphenseweg 40

Wie heeft er voor zes
weken terug een heren-
fiets laten staan bij siga-
renmagazijn Eijerkamp?

Te koop: Een g.o.h. So-
lex. te bevragen bij H. v.
Houte, De Haar 16, Vor-
den

Gevraagd in herstellingsoord

„DE DECANIJE"

VERPLEEGHULP EN

HUISHOUDHULP

Telefoon 1481

TUNIEKBLOUSES

MET LANGE

PANTALONS

Deze mode hij

SIMCA1000

Solex f 349,-
Tijdelijk bij aankoop van cc/;
Sc/e*

Maak een proefrit bij:

AUTOBEDRIJF 50,— voor uw oude
fiets of bromfietsTragter

Zutphenseweg 95
Vorden
Tel. 05752-1256

BROMFIETSBEDRJJT

TRAGTER
ZutphentewegOvcrhemdcnreparatie

Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden
VOOR UW

schoenreparatie
WTJLLINK'S
SCHOENHANDEL
steeds vlug klaar

Dorpsstraat 4 _ Tel. 1342

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
RTCT ADRES:

< i ROOT JEBBINK
Starliierstraat 9

Telefoon 1306

BETER EN
VOORDELIGER
RIJLESSEN

bij autorijschool
„DE EENDRACHT"

Opgeven bij:
J. H. Hilferink, tel. 1619
Garage Tragter, tel. 1256
of donderdag» van 8-10 uur
op de theorieavond in café
Eskcs

Te koop: Een wasmachi-
ne met verwarming en
een Sparta bromfiets en
i.g.st.z. harkmachinc een
o.vf.bocrenwagcn en
langstro dorsmachine.
telefoon 1483

Te koop: Een gazon-
maaier en een g.o.h. RAP
Super bromfiets bij G. H.
Jansen, B 4 Hengelosew.

Te koop: G.o.h. Sparta
bromfiets en butagasstel.
Te bevragen Graaf van
Limburg Stirumstraat 9,
Vorden

Te koop: 18 are zwaar
gemest hooigras. G. J.
Gerritsen, D 125. Brief-
jes inleveren voor maan-
dag 9 juni 8 u. 's avonds

Te koop: Stierkalf r . /» , en
kinderfiets 3-6 jaar z.g.a.
n. R. Brunsveld, D 61a,
Wildenborch

Te koop in ruil voor een
guste schot: / r.b. dra-
gende koe 4e kalf s 16 ju-
ni aan de telling. H. Ket-
telerij, Zutphenseweg 54
telefoon 1508

Voor al uw

verf-, behang- en
schoonmaakartikelen
naar c/c speciale ucrfwittkel fw

H. WEUSTENENK
op Het Hoge - Telefoon 1377

Ook hebben wij nog restanten />c
hang tegen c/c

halve prijs

Jongen
of meisje

WASSERIJ
BRANDENBARG
Industrieweg - Vorden

's Avonds na 18.00 uur B. Siebc-
link, H. K. van Gclrcweg 30

Voor glas-,
schilder- en

behangwerk

Schildersbedrijf
Greuters

v.h. Jan v.d. Wal
HET HOGE la - VORDEN
TELEFOON 1208


